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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebuah instansi membutuhkan sistem informasi Pengarsipan karena sistem 

informasi Pengarsipan merupakan sistem yang memproses data guna 

menghasilkan suatu informasi yang tepat. Adapun informasi tersebut pada suatu 

instansi akan menghasilkan informasi yang cepat dan akurat. Cepat berarti 

menghasilkan informasi pengarsipan  tepat waktu dan akurat berarti informasi 

pengarsipan  yang dihasilakan dapat mengurangi kesalahan. Salah satu informasi 

pengarsipan pada SATKER YANMA POLDA Kepulauan Baangka-Belitung, 

merupakan faktor penting dalam pencarian data. 

Perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini semua instansi baik 

pemerintah atau swasta dituntut dapat menyesuaikan dengan perkembangan 

teknologi supaya informasi dapat diperoleh secara tepat, cepat dan akurat. Instansi 

pada suatu pemerintahan pada saat ini sudah banyak menggunakan informasi yang 

didukung dengan sistem komputer, maka control atau audit atas komputer sangat 

dibutuhkan untuk menjaga integritas data suatu instansi serta meninggalkan 

efektifitas dan efisien kerja. Bila sistem komputer dalam memproses data 

padasuatu instansi tidak dikontrol dengan baik maka dapat terjadi penyalahgunaan 

komputer oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Suatu instansi akan terlihat 

lebih terorganisasi jika menggunakan sistem informasi dalam melakukan semua 

kegiatan pemerintahan. 

 Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang penulis temukan tersebut, 

maka penulis tertarik untuk mengambil judul “ Analisa Perancangan Sistem 

Informasi Pengarsipan Pada SATKER YANMA POLDA Kepulauan 

Bangka-Belitung “. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : 

a. Kesulitan dalam pencarian dokumen kegiatan yang memakan waktu 

yang lama. 

b. Yang telah tersimpan rentan terjadi kehilangan, karena tidak ada tempat 

arsip yang memadai. 

c. Sering terjadinya kehilangan data, karena data tidak di back up dan 

perawatan yang dilakukan asal-asalan. 

d. Sering dilakukan  pemeriksaan oleh pihak terkait mengenai  SATKER 

YANMA pada waktu-waktu  tertentu sampai dengan 5 (lima) tahun 

berikutnya. 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Pembatasan sistem yang dibuat dibatasi pada : 

a. Ruang lingkup analisa dan perancangan sistem informasi pengarsipan  

SATKER YANMA hanya meliputi kegiatan SATKER YANMA 

POLDA Kepulauan Bangka-Belitung. 

b.  Yang tersedia 

c. Rekapitulasi rincian . 

 

1.4 Metode penelitian 

a. Penelitian Keputusan 

b. Penelitian Lapangan 

1) Wawancara (Interview) 

2) Pengamatan (Observation) 

3) Penelitian Dokumen 

c. Analisa sistem 

d. Perancangan Sistem 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan : 

a. Bagi penulis penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan 

dan pemahaman lebih mendalam bagi penulis mengenai perancangan 

sistem informasi pengarsipan  SATKER YANMA pada POLDA 

Kepulauan Bangka-Belitung. 

b. Mempermudah dan mempercepat proses pengarsipan  SATKER 

YANMA sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama karena data 

sudah tersimpan didalam server. 

c. Menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan dengan tepat dan 

akurat. 

d. Meningkatkan efektifitas dalam pengolahan dokumen sehingga dapat 

menghasilkan informasi yang lengkap pada saat diperlukan maupun 

pada pemeriksaan oleh pihak-pihak yang terkait. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi latar belakang, permusan masalah, 

ruang lingkup, metode penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

 BAB II : LANDASAN TEORI 

Pembahasan tentang teori-teori, landasan teori tentang 

analisa dan perencanaan sistem berorientasi obyek serta 

teori pendukung lainya yang digunakan untuk menjadi 

pedoman sesuai dengan topic yang dibahas. 

 BAB III : PENGELOLAAN PROYEK  

Pada bab ini membahas mengenai gambaran umum 

POLDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengenai 
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sejarah umum POLDA Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung, visi, misi, struktur organisasi, 

Tugas dan fungsinya, analisa proses pada sistem yang 

sedang berjalan, analisa keluaran pada sistem berjalan, 

identifikasi kebutuhan pada sistem berjalan, package 

diagram, use case diagram, rancangan proses, rancangan 

basis data, rancangan antar muka, rancangan layar, 

sequence diagram, rancangan class diagram. 

 BAB IV : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini, dipaparkan hasil-hasil dari tahapan 

penelitian, dari tahap analisa, desain, implementasi desain, 

hasil testing dan implementasinya, berupa penjelasan 

teoritik, baik secara kualitatif, kuantitatif, atau secara 

statistik. 

 BAB V : PENUTUP 

Berisi kesimpulan serta saran-saran atas apa yang telah 

penulis bahas pada bab-bab sebelumya 

 


